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Ανάπτυξη

Growth

with international leadership means investment in
the future. COMPUCON in the last 20 years excels internationally, devoted to the values that led it to the
top: Promotion of leading technologies, investment
in innovation and human resources, continuous research and development.
Guided by quality an reliability, we offer complete
technology solutions to millions of satisfied customers all over the world.
However, we don’t stop at that. Rapid market changes create needs for improved products and services
and COMPUCON continues to deliver. Intensifying
our efforts, we are dedicated to understanding the
needs and providing personal service to our customers. We develop new organizational structures and
adapt ground-breaking research methodologies.
Our challenge is to continue developing products
and services that can meet the high expectations
set in our customers by what has made us a world
renowned high technology company.
Our vision is to take advantage of knowledge, new
ideas and the technology to improve quality of life.
Springboard for our path is our strong belief that
Hellas can and should produce competitive and visible at an international level.

με ανθρώπινο πρόσωπο σημαίνει επένδυση για
το μέλλον. Η COMPUCON τα τελευταία 20 χρόνια
διαπρέπει διεθνώς, παραμένοντας προσηλωμένη
σε σταθερές αξίες που την οδήγησαν στην κορυφή:
Ανάδειξη τεχνολογιών αιχμής, επένδυση σε καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό, συνεχή έρευνα και
αναζήτηση.
Με γνώμονα την ποιότητα και την αξιοπιστία, προσφέρουμε άρτιες τεχνολογικές λύσεις σε εκατομμύρια ευχαριστημένους πελάτες μας σε ολόκληρο τον
κόσμο.
Ωστόσο εμείς δεν σταματάμε εδώ. Η εξέλιξη των
αγορών δημιουργεί ανάγκες για βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες και η COMPUCON συνεχίζει να
ανταποκρίνεται. Εντείνουμε την προσπάθειά μας,
με αφοσίωση στην κατανόηση των αναγκών και την
προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών μας. ∆ημιουργούμε νέες οργανωτικές δομές και υιοθετούμε
πρωτοποριακές μεθόδους έρευνας.
Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να εξακολουθούμε να αναπτύσσουμε προϊόντα και υπηρεσίες
εφάμιλλου επιπέδου ποιότητας με αυτό που τόσα
χρόνια μας έκανε παγκοσμίως γνωστούς ως πρωτοπόρο εταιρία υψηλής τεχνολογίας.
Όραμα μας είναι η αξιοποίηση της γνώσης, των φρέσκων ιδεών και της τεχνολογίας για την βελτίωση της
ποιότητας ζωής. Εφαλτήριο για την πορεία μας αποτελεί η πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να
παράγει τεχνολογία ανταγωνιστική και αναγνωρίσιμη
σε διεθνές επίπεδο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Regards,

Vasilis Thomaidis

Βασίλης Θωμαΐδης
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύμβουλος

President & C.E.O.

...since 1982

...από το 1982

COMPUCON develops leading technologies and innovative integrated applications including software
and hardware solutions for specialized markets.
Today it is one of the leading Greek technology companies with international presence in 62 countries
and strong export growth. The company’s products
and services have been successful in penetrating the
technologically advanced markets of USA, Japan and
Europe, while the sales network spans the Middle
East, Southeast Asia, Australia and Africa.
COMPUCON started as a software company serving
the industrial embroidery sector. Skill and expertise
soon turned it into a world leader in advanced specialised applications, as well as a leading provider of
integrated products and services for telematics and
electronic automations.

η COMPUCON αναπτύσσει Υψηλή Τεχνολογία παρέχοντας καινοτόμες ολοκληρωμένες εφαρμογές
λογισμικού και ηλεκτρονικές λύσεις για εξειδικευμένες αγορές. Σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες
ελληνικές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας με διεθνή
παρουσία σε 62 χώρες και έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της COMPUCON
παρέχονται στις πλέον προηγμένες τεχνολογικά
αγορές της Αμερικής, Ιαπωνίας και Ευρώπης, ενώ το
δίκτυο πωλήσεων εκτείνεται ως τις αγορές της Μέσης Ανατολής, της ΝΑ Ασίας, της Αυστραλίας και της
Αφρικής.
Η COMPUCON ξεκίνησε την πορεία της ως εταιρία
ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού για το κέντημα
και πολύ σύντομα, αξιοποιώντας την τεχνολογική
της αρτιότητα και τεχνογνωσία, εξελίχθηκε σε διεθνή
εταιρία με δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη εξειδικευμένων Εφαρμογών Λογισμικού, προϊόντων και
υπηρεσιών Τηλεματικής και Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών.

COMPUCON products and services excel globally in
innovation, quality and added value.

Οι λύσεις τεχνολογίας που παράγει η εταιρία, χαρακτηρίζονται διεθνώς για την καινοτομία, την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία τους.

The company recently completed an extensive 3year Investment Plan that successfully broadened
the company’s product portfolio, financed its expansion plans and strengthened significantly its technological infrastructure. The COMPUCON Group today
includes the subsidiaries COMPUCON USA (Greensboro, USA), COMPUCON JAPAN (Tokyo, Japan) and
COMPITE-nt (Thessaloniki, Greece). Since April 2002
COMPUCON has been listed in the Athens Stock Exchange.

Η εταιρία πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα εκτεταμένο
τριετές Επενδυτικό Σχέδιο που συνέβαλλε επιτυχώς
στη διεύρυνση τις γκάμας των προϊόντων της, τη
χρηματοδότηση των επεκτατικών της σχεδίων και
την ενίσχυση της τεχνολογικής της υποδομής. Το
γκρουπ εταιριών της COMPUCON περιλαμβάνει
σήμερα τις εταιρίες COMPUCON USA (Greensboro,
USA), COMPUCON JAPAN (Tokyo, Japan) και
COMPITE-nt (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα). Από τον Απρίλιο
του 2002, η COMPUCON είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
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From inception until today, COMPUCON has developed a range of Information Technology products and solutions for the embroidery industry,
succeeding in becoming the world leader in the
embroidery software market. At the same time it
developed strategic alliances with major companies in the embroidery industry such as SINGER,
BARUDAN, JUKI etc.

Stitch & Sew

COMPUCON’s product lines are the result of a longaccumulated knowledge and experience in the
fields of digital technology and image processing,
software development, automated design and production (CAD/CAM), design of electronic systems
and components.
EOS (Embroidery Operating System) software
represents today the most complete, integrated
digitizing and editing embroidery system, and a
global platform offering specialised solutions for
the embroidery industry professionals.
Stitch & Sew is COMPUCON’s solution specifically
addressing the needs of home embroidery users. It
contains tools and functions that can only be found
in professional software packages, while at the
same time being simple and easy to understand
and use by beginners and professionals alike.

EOS 3

multiConverter

COMPUCON also develops advanced networking solutions and electronic applications such as
Netlink, PSW, Multiconverter, that are used worldwide by the largest embroidery machine manufacturers.

Από την ίδρυσή της έως και σήμερα,
η COMPUCON έχει αναπτύξει μια σειρά προϊόντων και λύσεων πληροφορικής για την αγορά
του κεντήματος, επιτυγχάνοντας την κατάταξή
της στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς κεντητικού λογισμικού και τη δημιουργία στρατηγικών
συνεργασιών με τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου όπως SINGER, BARUDAN, JUKI, κ.α.
Τα προϊόντα της COMPUCON είναι αποτέλεσμα
συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας σε αντικείμενα όπως η τεχνολογία ψηφιοποίησης και επεξεργασίας εικόνων, ο αυτοματοποιημένος σχεδιασμός και παραγωγή (CAD/CAM) και ο σχεδιασμός
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων.
Το λογισμικό EOS (Embroidery Operating System
- Λειτουργικό Σύστημα Κεντήματος) αποτελεί
σήμερα το πληρέστερο σύστημα σχεδιασμού και
επεξεργασίας κεντήματος και ταυτόχρονα μια παγκόσμια πλατφόρμα που υποστηρίζει εξειδικευμένες λύσεις για τους επαγγελματίες του κλάδου.
Η σειρά προϊόντων λογισμικού Stitch&Sew είναι
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς του οικιακού κεντήματος και περιέχει πλήθος εργαλείων
και λειτουργιών που συναντώνται μόνο σε επαγγελματικά πακέτα της αγοράς, τα οποία όμως ταυτόχρονα είναι σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα
έτσι ώστε να είναι εύκολα και απόλυτα κατανοητά
στην χρήση, ακόμα και από αρχάριους.
Τα πρωτοπόρα ηλεκτρονικά κυκλώματα και
συστήματα δικτύωσης και ελέγχου κεντητικών
μηχανών που ανάπτυξε η COMPUCON, όπως το
Netlink, PSW και Multiconverter, χρησιμοποιούνται σήμερα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κεντητικών μηχανών σε διεθνές επίπεδο.
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Tηλεματική

COMPUCON’s Telematic solutions respond to the
special needs of companies and organizations
that want to improve their operation by implementing innovative management tools. They
combine GPS / GIS technologies with hardware
developed by the company and specialized
management software, using the GSM / GPRS or
TETRA networks for data transmission.
Based on technical characteristics and functionalities COMPUCON’ s systems belong
to the following three categories:
Automatic Vehicle Location Systems
Fleet Management Systems
Navigation and Surveillance Systems

•
•
•

The fleet management software is offered to our
customers:
As VFLEET stand-alone application installed
and operating in the customer’s premises.
As FleetOnLine service, accessed via Internet

V-Fleet

•
•

Fleet OnLine

COMPUCON’ s Telematic products and services
are addressed to companies and organizations
activated in the field of passenger transportation,
merchandise handling, logistics, security, services, commerce, sea transportation, road assistance, car rental and emergency services. In order
to cover special needs in OEM Telematic projects,
COMPUCON collaborates with international leaders in the field of telematic services.

Οι λύσεις Τηλεματικής της COMPUCON ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες επιχειρήσεων και
οργανισμών που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν
τη λειτουργία τους με την εφαρμογή καινοτόμων
εργαλείων διαχείρισης. Συνδυάζουν τεχνολογίες
GPS / GIS χρησιμοποιώντας προϊόντα κατασκευής της εταιρίας, με εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης ενώ χρησιμοποιούν ως δίκτυο μετάδοσης τα δίκτυα GSM/GPRS ή και το δίκτυο TETRA.
Με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις
δυνατότητες που προσφέρουν, τα συστήματα της
COMPUCON μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής :
Συστήματα αυτόματου εντοπισμού οχημάτων
(AVL)
Εφαρμογές διαχείρισης στόλου οχημάτων
(Fleet Management Systems)
Συστήματα επιτήρησης και πλοήγησης
(Navigation and Surveillance)

•
•
•

Το λογισμικό διαχείρισης του στόλου παρέχεται
στους πελάτες:
Ως αυτόνομη εφαρμογή VFLEET που εγκαθίσταται
και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πελάτη.
Ως υπηρεσία FleetOnLine στην οποία έχει πρόσβαση ο πελάτης μέσω Internet.

•
•

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα Τηλεματικής της
COMPUCON απευθύνονται σε εταιρίες και
οργανισμούς διακίνησης επιβατικού κοινού,
μεταφοράς εμπορευμάτων, logistics, ασφάλειας, παροχής υπηρεσιών, εμπορίου, θαλάσσιων
συγκοινωνιών, οδικής βοήθειας, ενοικιάσεων μεταφορικών μέσων και υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης. Για την κάλυψη επιμέρους ειδικών αναγκών
σε μεγάλα έργα Τηλεματικής, η COMPUCON έχει
αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες με παγκοσμίως
καταξιωμένες εταιρίες στο χώρο της Τηλεματικής
με τις οποίες έχει ήδη συμμετάσχει σε διεθνείς
διαγωνισμούς.

Proteas

Elegant
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Smart

Laser

LaserMachines

COMPUCON entered the Laser systems sector in 1999. Primary objective was to meet the
unique needs of the Embroidery industry, which
required up-to-date solutions for cutting fabrics
and appliquι, by distributing to the local market
imported laser machines.
Realizing its customers’ needs and gaining the
necessary know-how in Laser engraving and
cutting machines COMPUCON, in 2002, founded
Compite-nt in collaboration with the Foundation
for Research and Technology – Hellas (FORTH)
aiming at the design and development of its own
Laser machines.
Since then, COMPUCON, through its subsidiary
COMPITE-nt, develops and distributes its own
Laser systems for cutting and engraving that are
used by the embroidery industry professionals as
well as manufacturers of leather and promotional
products, advertising material producers, furniture decorating processes etc.
The complete Laser machines series of COMPUCON comprises of 4 different models (PROTEAS,
SMART, ELEGANT, VEROMARK) providing full coverage to the specialised needs of the market.

Η δραστηριοποίηση της COMPUCON στα συστήματα Laser ξεκίνησε το 1999, ικανοποιώντας μια
ακόμη ανάγκη του κεντητικού κλάδου. Η εμπορική δραστηριότητα ξεκίνησε με συστήματα Laser
κοπής απλικέ υφασμάτων, που έως τότε γινόταν
μόνο με συμβατικές τεχνολογίες, τα οποία εισήγαγε η COMPUCON από το εξωτερικό.
Κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών και αποκτώντας τεχνογνωσία στα συστήματα χάραξης
και κοπής με Laser, το 2002 η εταιρία ιδρύει την
COMPITE-nt σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). Σκοπός της εταιρίας
αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δικών της
συστημάτων Laser.
Έκτοτε η COMPUCON, μέσω της θυγατρικής της
COMPITE-nt, αναπτύσσει και διαθέτει σε όλο τον
κόσμο τα δικά της συστήματα κοπής και χάραξης
με Laser, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον
από τους επαγγελματίες του κλάδου κεντήματος,
από κατασκευαστές δερμάτινων ειδών, επιγραφοποιούς, κατασκευαστές σφραγίδων ή διαφημιστικών ειδών κτλ.
Η πλήρης σειρά μηχανών Laser της COMPUCON
αποτελείται σήμερα από 4 διαφορετικά μοντέλα
(PROTEAS, SMART, ELEGANT, VEROMARK) καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων αναγκών των πελατών.

InternetApplications

∆ιαδυκτιακέςΕφαρμογές

COMPUCON’s Internet Applications department was
founded in 2003 aiming at fulfilling communication
and digital content management needs. The company
offers a wide range of web solutions to professionals
and individuals, starting from the revolutionary SiteCosmos, to custom web hosting solutions and domain
names registration.
SiteCosmos (www.sitecosmos.com), recipient of the
prestigious “European Seal of Excellence in Multimedia
2004” award, is an integrated tool for on-line content
management. SiteCosmos is a comprehensive, multilingual system comprising of different solutions for the
creation and management of specialised portals and
websites. Its modular design makes it ideal for users
with diverse needs and experience. As a result, it addresses the needs of organizations, small and medium
sized enterprises, professionals and even individuals
that seek an integrated, flexible and affordable Internet
presence.
The fast and effective registration and management
of domain names for the company’s customers, is
achieved through Compucon’s own domain name
registration service (http://domains.compucon.gr).

Το τμήμα ∆ιαδικτυακών Εφαρμογών της COMPUCON
ιδρύθηκε το 2003 προκειμένου να καλύψει ανάγκες
επικοινωνίας και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου.
Η εταιρία προσφέρει μια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών σε επαγγελματίες και ιδιώτες,
ξεκινώντας από το πρωτοποριακό SiteCosmos και
καταλήγοντας σε λύσεις διαχείρισης Domain names
και ειδικής διαδικτυακής φιλοξενίας.
Το SiteCosmos (www.sitecosmos.com) στο οποίο
απονεμήθηκε το έγκριτο βραβείο European Seal of
Excellence in Multimedia 2004, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης ψηφιακού on-line περιεχομένου. Πρόκειται για ένα πλήρες, πολυγλωσσικό
σύστημα ανάπτυξης και διαχείρισης κλαδικών portals
και ιστοσελίδων, αλλά και διαχείρισης ηλεκτρονικού
περιεχομένου στο ∆ιαδίκτυο. Η αρθρωτή του δομή το
καθιστά κατάλληλο για χρήσεις διαφορετικού επιπέδου. Με τον τρόπο αυτό απευθύνεται σε οργανισμούς,
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες,
αλλά και ιδιώτες που επιζητούν έναν ολοκληρωμένο,
ευέλικτο, αλλά και οικονομικό τρόπο διαδικτυακής
παρουσίας.
Η γρήγορη και αποτελεσματική εγγραφή και διαχείριση των ονομάτων δικτυακών τόπων των πελατών της
εταιρίας, πραγματοποιείται με αυτόνομη δραστηριότητα διαχείρισης ονομάτων
(http://domains.compucon.gr).

ΙατρικόΛογισμικό

MedicalSoftware
COMPUCON’s activity in the development of
specialized medical software and tools started
in 1989. COMPUCON collaborated in this project
with accomplished scientists and clinicians from
both the Information Technology and healthcare
fields.
The result of this initiative and research was
the MediFiler product line, a complete package
of healthcare applications that addresses any
professional’s electronic medical document
management needs (EMR).

Today MediFiler represents one of the most
mature, integrated and successful, specialised
medical software packages. It is a flexible
system for medical record management that
is fully customizable to the needs of a private
medical office, as well as those of a medical
centre or hospital. It is a comprehensive system
for the document management, appointment
scheduling and medical information
management supporting doctors of 14 different
specialties. MediFiler’s architecture is patientcentric while facilitating inter-speciality interfaces
that enable practitioners to have a broad picture
of each patient’s health condition.

Η δραστηριότητα ανάπτυξης εξειδικευμένου ιατρικού λογισμικού και εργαλείων ξεκίνησε από το
1989. Για το σκοπό αυτό, η εταιρία συνεργάστηκε
με καταρτισμένους επιστήμονες από το χώρο της
πληροφορικής αλλά και με ειδικούς στον τομέα
της υγείας.
Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η σειρά προϊόντων MediFiler, ενός πακέτου ιατρικών
εφαρμογών που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις
των μηχανογραφημένων ιατρικών φακέλων.
Σήμερα η σειρά MediFiler αποτελεί ένα από τα
πλέον ώριμα, ολοκληρωμένα και επιτυχημένα
πακέτα εξειδικευμένου εμπορικού λογισμικού.
Πρόκειται για ένα ευέλικτο σύστημα παρακολούθησης ιατρικού φακέλου, που προσαρμόζεται
τόσο στις ανάγκες ενός ιδιωτικού ιατρείου, όσο
και στις ανάγκες ενός ιατρικού κέντρου ή ενός
νοσοκομείου. Αποτελεί ένα πλήρες σύστημα
αρχειοθέτησης, οργάνωσης και αξιοποίησης
πληροφοριών και απευθύνεται σε ιατρούς 14
διαφορετικών ειδικοτήτων. Το MEDIFILER μπορεί
να χρησιμοποιηθεί είτε σε ένα ανεξάρτητο ιατρείο είτε σε πολυϊατρεία, κλινικές και νοσοκομεία.
Η αρχιτεκτονική του επιτρέπει τη διαχείριση της
πληροφορίας με κέντρο τον ασθενή, ενώ διαθέτει επικοινωνία των πληροφοριών μεταξύ των
ειδικοτήτων, ώστε να σχηματίζεται σφαιρικότερη
αντίληψη της υγείας του ασθενή.

OEM

OEM Projects/
PrivateLabel
With strong focus on the development of
integrated software applications and electronic
solutions, COMPUCON established itself globally
as a major supplier of OEM projects.
Year after year the company has completed
large embroidery projects, offering outsourcing
services to well-known companies of the
American, European and Japanese market.
Today, with the expansion of its operations in
new high value added business ventures, the
company implements demanding projects in
telematics, electronic applications and web
solutions.

Με έμφαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων
τεχνολογικών εφαρμογών λογισμικού και ηλεκτρονικών λύσεων η COMPUCON καθιερώθηκε
παράλληλα στην παγκόσμια αγορά ως βασικός
προμηθευτής OEM λύσεων.
Επί σειρά ετών η εταιρία έχει ολοκληρώσει
μεγάλες εφαρμογές και προϊόντα, παρέχοντας
υπηρεσίες outsourcing, για λογαριασμό μεγάλων
εταιριών του κεντητικού κλάδου της αμερικανικής και ιαπωνικής αγοράς.
Σήμερα, με την επέκταση των δραστηριοτήτων
της σε νέους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας,
η εταιρία υλοποιεί έργα εξειδικευμένων απαιτήσεων και στους τομείς της τηλεματικής, των
ηλεκτρονικών εφαρμογών και των διαδικτυακών
λύσεων.

